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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 376/2017 

AUTOR: Deputado Jamir Malini 

EMENTA: “Inclui o Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, distrito do Município 

de Apiacá/ES, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 376/2017, de autoria do Deputado Jamir 

Malini, que “Inclui o Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, distrito do 

Município de Apiacá/ES, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito 

Santo”. 

 

A presente proposição foi protocolada no dia 03/10/2017, lida na 

Sessão Ordinária do dia 04/10/2017. No que tange a publicação no Diário do Poder 

Legislativo, não se pode dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão 

competente desta Casa Legislativa em momento posterior a elaboração deste 

parecer. 

  

Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito com 

suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de acordo com o artigo 41, 

inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  
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É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL, DA JURIDICIDADE E DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

O Projeto de Lei de nº 376/2017, de autoria do Deputado Jamir Malini “Inclui o 

Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, distrito do Município de Apiacá/ES, no 

Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo”. 

 

Em sua justificativa, o autor da proposição aduz: 

 

“Festival do Café e da Sanfona na Região distrital de Bonsucesso é voltado à 

cultura. Sua primeira edição foi no ano de 2017, em maio, e as próximas 

serão também realizadas nesse mesmo mês, pois é quando se comemora o 

Dia Nacional do Café (24 de maio). A data simboliza o início da colheita em 

grande parte das regiões cafeeiras do país.  

 

O café no Brasil é mais do que uma bebida no café da manhã, ele 

representa o estilo de vida do brasileiro, além de repercutir 

significativamente na balança comercial do país, que é o maior produtor e 

exportador mundial, e o segundo maior mercado consumidor. Segundo 

estudos da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) 95% dos 

brasileiros acima dos 15 anos, consomem ao menos uma xícara de café por 

dia.  
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O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, responsável 

por entre 75% e 78% da produção nacional. É responsável por até 20% da 

produção do café robusta do mundo. 

 

O município de Apiacá tem uma forte produção de café, uma de suas 

maiores economias, e com o Festival é possível projetar a região e 

movimentar o comércio local, por meio de barracas com comidas típicas e 

derivadas do café, feitas exclusivamente por moradores locais do distrito de 

Bonsucesso, que fazem um curso, antes, disponibilizado pela Secretaria de 

Agricultura de Apiacá. Com esse evento é possível expandir a cultura do café 

e o turismo local, tornando oportuno aos visitantes e à comunidade o 

contato direto com o café, além de proporcionar lazer aos munícipes.” 

  

Vale a pena ressaltar o direito ao lazer, com redação expressa pelo art. 6º da 

CRFB/88, sendo assegurado a todos os cidadãos brasileiros: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que trata-se de matéria de 

competência estadual, uma honraria concedida por liberdade da administração 

pública estadual no exercício de sua competência legislativa remanescente prevista 

nos artigos 25, §1º, da Constituição Federal, in verbis: 
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“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição.” 

 

 

No que diz respeito à competência para iniciativa da matéria em exame, pode-

se concluir por sua subjunção aos preceitos constitucionais, com fundamento no 

artigo 63, caput da constituição estadual, que estabelece a iniciativa legislativa da 

matéria ora em apreciação, conforme podemos verificar: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 

ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa 

pelas razões supracitadas. 

 

ESPÉCIE NORMATIVA 

O artigo 61, inciso III da Constituição Estadual prevê como uma das espécies 

normativas a lei ordinária. Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso II do Regimento 

Interno disciplina. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com os textos 

normativos acima citados. 
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REGIME INICIAL DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, QUÓRUM PARA SUA APROVAÇÃO E 

PROCESSO DE VOTAÇÃO A SER UTILIZADO. 

Quanto ao regime inicial de tramitação da matéria, ao quórum para sua 

aprovação, ao processo de votação a ser utilizado, e a competência para 

promulgação, cumpre fazer as ponderações a seguir expostas, tendo por base a 

manifestação pretérita da Procuradoria desta Assembleia. 

 

Ressalta-se que deverá observar o regime especial de tramitação nos termos 

do art. 148, inciso III, do Regimento Interno desta Assembleia (Resolução nº 

2.700/09). 

 

Com relação ao quórum e o processo de votação, nos termos do artigo 277, 

§1º do Regimento Interno, o projeto de lei será aprovado pelo voto favorável da 

maioria, estando presente a maioria absoluta dos membros da comissão em votação 

nominal.  

 

CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Excelentíssimo Ministro 

do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, sobre a 

inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto 

substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição. 
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A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o contraste direto 

do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a aferição 

do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.  

 

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente do 

excesso de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos temas do 

controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-se de aferir a 

compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou de 

constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de se 

proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.1 

 

A proposição não contraria os princípios e regras, implícitos ou explícitos, 

disciplinados pelas constituições Federal e Estadual. Cumpre ainda esclarecer que 

inexiste violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

Logo, não se verifica a existência vício de inconstitucionalidade material, pois a 

matéria sob análise está em conformidade com as normas, princípios, direitos e 

garantias previstos nas Constituições da República e Estadual. 

 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de poder 

legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

                                                 
1
 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2. 

Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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No que se refere à vigência da lei no tempo, assim dispõe ao artigo 8º da Lei 

Complementar nº 95/98, in verbis: 

 

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a 

contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, 

reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as 

leis de pequena repercussão. 

 

In casu, não há que se falar em norma de grande repercussão, não havendo 

qualquer ressalva a ser feita no que tange a vigência da lei no tempo. 

 

 JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que o 

presente projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009).  

 

Neste contexto, vislumbra-se a total conformidade da presente matéria com o 

ordenamento jurídico. 

 

No entanto, no que se refere ao parágrafo único do caput do art. 1º que 

determina ser responsabilidade do Município de Apiacá a organização da realização 

do Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, a Casa de Leis capixaba impõe ao 

Município a adoção de procedimentos, ferindo o Pacto Federativo, Clausula Pétrea da 

ordem constitucional vigente, esculpida no Art. 18 de nossa Constituição Federal.  

 

Consoante o entendimento da renomada Fernanda Dias Menezes de Almeida: 
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“É na capacidade de estabelecer as leis que vão reger as suas próprias atividades, 

sem subordinação hierárquica e sem a intromissão das demais esferas de poder, 

que se traduz fundamentalmente a autonomia de cada uma dessas esferas. [...] 

E porque é a Constituição que faz a partilha, tem-se como consequência lógica que 

a invasão, não importa por qual das entidades federadas, do campo da 

competência legislativa de outra resultará sempre na inconstitucionalidade da lei 

editada pela autoridade incompetente. Isso tanto no caso de usurpação de 

competência legislativa privativa, como no caso de inobservância dos limites 

constitucionais postos à atuação de cada entidade no campo da competência 

legislativa concorrente.”.   

 

Assim, em respeito à autonomia entre os entes federados constitucionalmente 

assegurada, o Estado-membro não pode impor ao Município a adoção de certas 

condutas ou a responsabilidade pelo atendimento de planos ou objetivos daquele.  

 

Se houver organização do Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso pelo 

Município de Apiacá será por discricionariedade da administração deste, nunca por 

imposição estadual. 

Ocorre que em 24.06.2015, foi publicada no Diário do Poder Legislativo 

(DPL), a Instrução Normativa no. 002/2015, que assim estabelece: 

 

Art. 1º A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com 

base no caput do artigo 35 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, e suas 

alterações, que aprovou o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, 

e de conformidade com a deliberação unânime de seus membros ocorrida 

na 13ª Reunião Ordinária realizada no dia 16 de junho de 2015, decide que 

Identificador: 32003600320030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 376/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

9 

 

as proposições cujos vícios de inconstitucionalidade sejam sanáveis por 

meio de emenda terão parecer favorável desta Comissão da seguinte forma: 

  

I nos casos de despacho denegatório, as proposições receberão pareceres 

desta Comissão pela Rejeição do Despacho Denegatório, quando da análise 

de recurso do autor, desde que verificado que a inconstitucionalidade 

aventada seja sanável por meio de emenda, cujos fundamentos serão 

incluídos na minuta de parecer;  

 

II nos casos de análise do mérito das proposições que apresentem 

inconstitucionalidade sanável receberão pareceres desta Comissão pela 

Constitucionalidade com Adoção de Emendas, que constarão na minuta de 

parecer juntamente com os fundamentos legais.  

 

Art. 2º A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

decide recomendar à Procuradoria Geral que elabore a proposta de minuta 

do parecer do relator neste Colegiado Legislativo nos termos propostos por 

esta Instrução Normativa.  

 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Com efeito, o objetivo desta instrução Normativa é que, sempre que possível, 

nas proposituras que, a priori, contenham vícios de inconstitucionalidade, sejam 

recomendadas emendas com vistas a sanar tais vícios e possibilitar a sua regular 

tramitação, o que é o caso do presente Projeto de Lei.  

 

Mediante o acima exposto, recomendamos a supressão do parágrafo único 

do Art. 1º da hipótese normativa, uma vez que não cabe a este Poder editar norma 
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que interfira na autonomia municipal, o Legislativo Estadual, na forma da hipótese 

normativa apresentada, viola o princípio constitucional do Pacto Federativo, previsto 

no art. 18 da CRFB/88 assim incorrendo a matéria em inconstitucionalidade material. 

 

Sendo assim, a referida inconstitucionalidade poderá ser sanada, apenas com a 

supressão do parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei, retirando assim a 

imposição para o referido município.  

 

 

             “EMENDA SUPRESSIVA Nº______/2017 ao Projeto de Lei Nº 376/2017 

 

- Fica suprimido o parágrafo único do Art. 1º do Projeto de 

Lei Nº 376/2017 de autoria do Deputado Jamir Malini, que inclui 

no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo, o 

Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, distrito do Município 

de Apiacá.”. 

 

Desta forma, suprimido o parágrafo único, conforme emenda acima sugerida, 

a matéria deixa de interferir em outro ente federado, como o município.   

 

 

TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, porquanto o a 

proposta de emenda constitucional foi estruturada em três partes básicas: parte 

preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do 
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objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo 

relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo 

substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, pois o primeiro artigo do texto 

indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não está 

disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria estranha 

ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o 

âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão específica quanto o 

possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo 

assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

 

A vigência do projeto de lei está indicada de maneira expressa (art. 8º da LC 

95/98). 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

 

Por sua vez, vislumbra-se à fl. 06, manifestação nos autos, do estudo elaborado 

pela Diretoria de Redação dispondo sobre adequação do Projeto à técnica legislativa, 

às normas gramaticais e às normas gramaticais e às Normas para Padronização dos 
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Atos Legislativos instituídos pela Secretaria Geral da Mesa, consoante à Lei 

Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei nº 107/01. Com a sugestão 

apresentada, pela referenciada Diretoria, com a qual concordamos, pois visam tão 

somente evitar incorreções no que pertine a pontos de adequação da redação do 

texto do Projeto de Lei, tanto na ementa, quanto nos dispositivos no artigo 1º e no 

próprio parágrafo único. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 da 

Lei Complementar nº 95/98, pois, para obtenção de ordem lógica. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl.06), ficando evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a 

redação dos atos normativos. 

 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

PARECER Nº _______/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei n.º 376/2017, de autoria do Deputado Jamir Malini, 

devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa De Leis, com a seguinte emenda 

supressiva ao parágrafo único do art. 1° nos seguintes termos:  
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PROJETO DE LEI Nº 376/2017 

 

Inclui o Festival do Café e da Sanfona de 

Bonsucesso, distrito do Município de 

Apiacá/ES, no Calendário Oficial de Eventos 

do Estado do Espírito Santo. 

 

            EMENDA SUPRESSIVA Nº______/2017  

 

- Fica suprimido o parágrafo único do Art. 1º do Projeto de Lei Nº 

376/2017 de autoria do Deputado Jamir Malini, que inclui no Calendário 

Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo, o Festival do Café e da 

Sanfona de Bonsucesso, distrito do Município de Apiacá.”. 

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                         de 2017. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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